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Z A P I S N I K 
 

34. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, 
ki je bila v sredo, 8. 9. 2021, ob 17.15 v pisarni Občine Tržič št. 201 

 
 
PRISOTNI ČLANI NOOT: Andreja Potočnik, Boštjan Mešič, Luka Lukič, mag. Alenka Bradač 
 
ZAPISNIK: Marjeta Maček 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 33. redne seje 
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 33. redni seji 
3. Osnutek poročila o pregledu zaključnega računa Občine Tržič za leto 2020 
4. Izbor področja pregleda poslovanja občinske uprave Tržič 
5. Razno 

 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Nadzorni odbor sprejme predlagan dnevni red. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
K 1. točki: Pregled zapisnika 33. redne seje 
 
Člani NOOT so pregledali zapisnik 33. redne seje in nanj niso imeli pripomb. Ga. Alenka Bradač 
se vzdrži glasovanja o sprejemu zapisnika, ker je bila odsotna na 33. redni seji NOOT. 
 
PREDLOG SKLEPA 138-34-1: 
Člani NOOT sprejmejo zapisnik 33. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
26. 8. 2021. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 3 
VZDRŽAN 1 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 33. redni seji  
 
Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 33. redni seji ter ugotovili, da so 
vsi sklepi realizirani. 
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PREDLOG SKLEPA 139-34-2: 
Vsi sklepi, sprejeti na 33. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 3. točki: Osnutek poročila o pregledu zaključnega računa Občine Tržič za leto 
2020 
 
Člani NOOT so pregledali dopolnitve osnutka poročila in razpravljali o posamičnih ugotovitvah. 
Ga. Andreja Potočnik je naštela ugotovitve, ki jih je zapisala v osnutek, prav tako so svoje 
ugotovitve komentirali ostali člani NOOT.  
 
PREDLOG SKLEPA 140-34-3: 
Člani NOOT sprejmejo Osnutek poročila o pregledu zaključnega računa Občine Tržič za 
leto 2020 in se ga vroči nadzorovani osebi. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki: Izbor področja pregleda poslovanja občinske uprave Tržič 
 
Člani NOOT so pregledali seznam naročil v letih 2019 in 2020 in za pregled dokumentacije 
izbrali naslednja naročila: 

- 10-2020 Tiskarske storitve 2020 (okvirni sporazum); 
- 21-2020 Vzpostavitev pametnih parkirišč v Tržiču; 
- 35-2020 Izdelava PD DGD in PZI za novo razbremenilno strugo Križe (Snakovška) - 

Zadraški most; 
- 38-2020 Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 2021 do 2024; 
- 43-2020 Izdelava in dobava praznične okrasitve; 
- 44-2020 Nakup in dobava gasilskega vozila GVV-1 (po pooblastilu za PGD Brezje); 
- 61-2020 Prenos sej OS 2021. 

 
Pregledali so tudi realizacijo svetovalnih storitev v letih 2019 in 2020 in za pregled izbrali: 

- Izdelavo IDZ – poplave Pristava in Žiganja vas, dobavitelj Tempos; 
- Storitve dobavitelja Tischler & Tischler Rechtsanwalte; 
- Storitve dobavitelja Odvetniška družba Čeferin; 
- Stroške sodnih postopkov plačane Državnemu odvetništvu RS; 
- Storitve dobavitelja Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji.  

 
Pregled dokumentacije poslovanja na izbranih področjih bo potekal v dveh fazah. V prvi fazi bo 
NOOT na naslednji, 35. redni seji pregledal dokumentacijo o izvedbi postopka JN za prve štiri 
alineje iz seznama naročil ter račune in priloge k računom za prvi dve alineji iz seznama 
svetovalnih storitev. Dokumentacijo ostalih izbranih segmentov bo NOOT pregledal na 36. redni 
seji. 
 
PREDLOG SKLEPA 141-34-4: 
Člani NOOT sprejmejo Sklep o uvedbi postopka pregleda poslovanja občinske uprave 
Občine Tržič za leti 2019 in 2020 na izbranih segmentih javnih naročil in dobav 
svetovalnih storitev. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 142-34-5: 



 
Občinsko upravo se pozove k predložitvi dokumentacije poslovanja na izbranih 
področjih, in sicer v dveh sklopih: 

• na 35. redni seji NOOT naj občinska uprava na vpogled predloži spise izvedbe 
postopkov javnih naročil 10-2020 Tiskarske storitve 2020 (okvirni sporazum), 21-
2020 Vzpostavitev pametnih parkirišč v Tržiču, 35-2020 Izdelava PD DGD in PZI za 
novo razbremenilno strugo Križe (Snakovška) - Zadraški most in 38-2020 
Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 2021 do 2024 ter račune in priloge k 
računom za zadevi Izdelava IDZ – poplave Pristava in Žiganja vas, dobavitelj 
Tempos in Storitve dobavitelja Tischler & Tischler Rechtsanwalte; 

• na 36. redni seji NOOT naj občinska uprava na vpogled predloži spise izvedbe 
postopkov javnih naročil 43-2020 Izdelava in dobava praznične okrasitve, 44-2020 
Nakup in dobava gasilskega vozila GVV-1 (po pooblastilu za PGD Brezje) in 61-
2020 Prenos sej OS 2021 ter račune in priloge k računom za zadeve Storitve 
dobavitelja Odvetniška družba Čeferin, Stroški sodnih postopkov plačane 
Državnemu odvetništvu RS in Storitve dobavitelja Odvetniška pisarna Mužina, 
Žvipelj in partnerji. 

 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki:  Razno 
 
Člani NOOT so na dan seje prejeli odzivno poročilo na osnutek poročila NOOT o opravljenem 
pregledu poslovanja javnega zavoda Tržiški muzej za leto 2020. Ker so odzivno poročilo prejeli 
šele nekaj ur pred sejo NOOT, so se odločili, da na naslednji seji NOOT izvedejo dokončno 
obravnavo odzivnega poročila in pripravo končnega poročila o pregledu poslovanja Tržiškega 
muzeja.  
 
Naslednja seja NOOT je predvidena  29. 9. 2021 ob 17:15. uri. Predviden dnevni red: priprava 
končnega poročila o pregledu poslovanja javnega zavoda Tržiški muzej za leto 2020, priprava 
končnega poročila o pregledu zaključnega računa Občine Tržič za leto 2020 (če bo odzivno 
poročilo prišlo pravočasno), pregled poslovanja OT po izbranih segmentih javnih naročil in 
svetovalnih storitev. 
 
Seja je bila zaključena ob 19:20. 
 
 
 
Zapisala:     Andreja POTOČNIK 
Marjeta Maček     predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič 


